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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขต 
    พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อย 
    ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  

3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
    สร้าง พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  5.  เรื่อง  ก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี (3 มิถุนายน)  
  6.  เรื่อง  การทดลองขยายเวลาท าการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง 
    (ระยะเวลาทดลอง  3 เดือน)  
  7.  เรื่อง  โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.) 
 

ต่างประเทศ 
  8.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2562 
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนส านักเลขาธิการ 
    อาเซียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าระบบรักษาความลับข้อมูล
    เกี่ยวกับ RCEP 
  10.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างส านักงาน  
    คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development 
    Bank (CDB)  และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  
  11.   เรื่อง   การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 
    ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  
  12.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี 
    ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 
  13.  เรื่อง   ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
    เพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม 
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แต่งตั้ง 
  14.   เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงบประมาณ  
     (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  15.  เรื่อง  การด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
     นวัตกรรม  
  16.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
     ระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  17.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
     ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  18.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย  
  19.  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
   20.  เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  105 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้ 
      รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและ
      มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
  21.  เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่ 106 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้ 
     รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  22.  เรื่อง   ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่107 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
     อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
     กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และ 
     ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  23.  เรื่อง   ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
     ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  24.  เรื่อง   ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่109 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรี 
     ปฏิบัติหน้าทีร่องประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย 
     และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)               
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการขยายเวลาการจดแจ้งการขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับการประกอบ
กิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยก าหนดให้มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 20 เหลือร้อย
ละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมี สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส าหรับก าไรสุทธิจากรายได้ที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือการให้บริการและมีการใช้
บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่า มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้างต้น คาดว่าจะมีภาษีสูญเสียประมาณ 4 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ช่วยให้มีการผลิตสินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิ
ในการด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต 
ไม่ว่าจะกระท าในประเทศหรือนอกประเทศเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
   1. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้สิทธิประโยชน์ ได้แก่ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ ซึ่งจ าหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs) ที่ ได้ขึ้น
ทะเบียนการด าเนินโครงการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
   2. การเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้ส าหรับโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ซึ่งจ าหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs) 
ให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกคือ รอบระยะเวลาบัญชีที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ออกใบรับรอง
การจ าหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ   
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  3. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกิจการและโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โดยให้ใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกันในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว             
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน               
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่า  
   1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง ก าหนดให้
คณะกรรมการการประกอบกิจการธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี แล้วท าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และในบัญชี
สาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้การท าธุรกิจบริการอ่ืนที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันใน
การประกอบกิจการกับคนต่างด้าว เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว ยกเว้นธุรกิจ
บริการอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
   2. คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่  
18 กันยายน 2561 ได้พิจารณาเห็นว่า 1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ 2) ธุรกิจบริการ
ให้เช่าพ้ืนที่อาคารส านักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และ 3) ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา
แนะน าให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเรื่องความพร้อมในการแข่งขันเพราะเป็น
การจ ากัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการ อันเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวก
และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ท าให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือในกลุ่มมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบให้ธุรกิจบริการทั้ง 3 ธุรกิจดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ 
ก าหนดให้การยกเว้นธุรกิจบริการอ่ืนที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวให้
ก าหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่ง พณ. พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ก าหนดนิยามค าว่า “บริษัทในเครือ” และ “บริษัทในกลุ่ม”   
   2. ก าหนดให้ธุรกิจบริการอ่ืนยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จ านวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มใน
ประเทศ 2) ธุรกิจบริการให้เช่าพ้ืนที่อาคารส านักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และ 3) ธุรกิจ
บริการให้ค าปรึกษาแนะน าให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ที่ก าหนดให้การยกเว้นธุรกิจอ่ืนที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับ 
คนต่างด้าวให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเรื่องความพร้อมในการ
แข่งขัน เพราะเป็นการจ ากัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการ อันเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นการอ านวยความ
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สะดวกและเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ท าให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือ
ในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
จ านวน 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงการมอบหมายให้ส่วนราชการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความตกลงมอบหมายให้ส่วนราชการ
ด าเนินการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ โดยให้ส่วนราชการนั้นหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับช าระไว้แทน และน าส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร 
แก่สภาพ ที่ให้จัดเก็บภาษีตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั้น ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยค าสั่งศาล หรือ 
ค าพิพากษาของศาลห้ามมิให้ท าประโยชน์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น   
   3. ร่างกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป็นการ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าและประกาศบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของ 
ทุกปี โดยแสดงไว้ที่ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่อ่ืนใดตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร   
   4. ร่างกฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการก าหนดจ านวนงวดและ
จ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระ
ภาษี ดังนี้  
    4.1 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะขอผ่อนช าระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอ
ช าระภาษีจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป โดยยื่นหนังสือขอผ่อนช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน   
    4.2 ก าหนดเวลาในการขอผ่อนช าระภาษี โดยให้แบ่งช าระเป็นงวดได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละ
เท่า ๆ กัน งวดที่ 1 ช าระภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 ช าระภายในเดือนพฤษภาคม และงวดที่ 3 ช าระภายใน
เดือนมิถุนายน หากผู้เสียภาษีไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหนึ่งในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนช าระภาษี  
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เศรษฐกิจ - สังคม 
5. เรื่อง ก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี (3 มิถุนายน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจ าปี ตามที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา          
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจ าปี  
 
6. เรื่อง การทดลองขยายเวลาท าการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง              
3 เดือน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
   1. ให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาท าการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นใน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้องต่อไป   
   2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวม
ผู้โดยสาร รวมทั้ง ได้ก าหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) ไม่รวมรถ
กระบะหรือรถน้ าหนักเบา (Pick – up/Light weight) โดยจ ากัดจ านวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน 
และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น   
   3. ให้คณะท างานประเมินผลการทดลองขยายเวลาท าการด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง ที่จัดตั้ง
โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับการประเมินผลการทดลองร่วมกับ
คณะท างานประเมินผลฯ ฝ่ายมาเลเซีย   
  4. ให้จังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่ โดยสอดคล้องกับกระบวนการภายในที่เก่ียวกับการทดลองขยายเวลาด่านฯ  
 
7. เรื่อง โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่            
31 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กษ.) เสนอ  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) ร่วมกับ กษ. ท าการศึกษาความ
เหมาะสม ความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดย กษ. ได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานมีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   1. กค. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสะพานปลา กรมธนารักษ์ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสะพานปลา
รวม 3 ครั้ง (1 กุมภาพันธ์ 2560 27 มิถุนายน 2560 และ 7 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีผลการด าเนินการในประเด็นที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายสรุปได้ดังนี้ 
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ประเด็นที่ ครม. มอบหมาย ประเด็นที ่
ที่ประชุมมอบหมาย 

สรุปผลการด าเนินการขององค์การ
สะพานปลา 

• การศึกษาความเหมาะสม ความ
จ าเป็น และความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาสะพานปลาในภาพรวม 

√ จากการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการฯ พบว่ามีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการลงทุน (ผลตอบแทนการ
ลงทุน (FIRR) ร้อยละ 19.35) 

• การย้ายหรือพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพและพิจารณาการใช้
ประโยชน์จากสะพานปลา
สมุทรปราการทั้งระบบ 

√ ปัจจุบันสะพานปลาสมุทรปราการไม่
เหมาะสมในการด าเนินโครงการฯ 
เนื่องจากบริเวณรอบข้างของสะพานปลา
สมุทรปราการเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กและเคมีจ านวนมาก ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนสินค้าสัตว์
น้ าและไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านอาหาร
ปลอดภัย 

ให้กรมธนารักษ์แจ้งพ้ืนที่ในความ
ครอบครองใช้ประโยชน์ของ กษ. 
เพ่ือให้องค์การสะพานปลา
คัดเลือกพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ที่
เหมาะสม 

พ้ืนที่ที่กรมธนารักษ์ให้องค์การสะพานปลา
คัดเลือกนั้น ไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการจัดตั้งตลาดสะพานปลากรุงเทพ
แห่งใหม่ 

ให้องค์การสะพานปลาจัดท า
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ตลาด
สะพานปลากรุงเทพคงอยู่ในพ้ืนที่
เขตสาทรเช่นเดิมได้ 

ผลการส ารวจพบว่าประชาชนเห็นด้วยที่ให้
องค์การสะพานปลาคงอยู่ท่ีปัจจุบัน (เขต
สาทร) ร้อยละ 97.75 (ส ารวจความคิดเห็น 
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 9 ตุลาคม 
2560) 

ให้องค์การสะพานปลาศึกษา
ข้อมูลโครงการ Fish Market 
Complex ว่ามีภาคเอกชนสนใจ
มาลงทุนหรือไม่ และภาคเอกชนที่
มาร่วมลงทุนสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบและเงื่อนไขของทาง
ราชการได้หรือไม่ 

ไม่มีเอกชนรายใดให้ความสนใจที่จะร่วม
ลงทุนในโครงการ Fish Market 
Complex 

 
   2. การประสานงานกับกรมธนารักษ์ในการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ 
   องค์การสะพานปลาได้เช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา และได้ต่ออายุสัญญาการเช่ามาเป็นระยะต่อมาเมื่อปี 2561 กรมธนารักษ์ได้
แจ้งให้ทราบว่าหากองค์การสะพานปลายังมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุต่อไปอีก องค์การสะพานปลา
ต้องเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2591 และต้องช าระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ตามที่กรมธนารักษ์เรียกเก็บ ดังนั้น 
องค์การสะพานปลาจึงได้จัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเบื้องต้น (Pre-
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Feasibility Study of Bangkok Fish Market) ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทนและความคุ้มค่าพบว่ามีผลตอบแทนที่ดี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลาได้น าเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพ (Bangkok Fish Market) ในที่ประชุมระหว่างองค์การสะพานปลาและกรมธนารักษ์ เพื่อกู้เงินส าหรับ
ด าเนินโครงการฯ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 
2/2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและให้ด าเนินการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบในหลักการต่อไป 
   3. โครงการสะพานปลากรุงเทพ 
   กษ. ได้จัดท าโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยตลาดกลางสัตว์น้ าและสินค้าสัตว์น้ าให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า โดยมีที่ตั้งอยู่
บนซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจและติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นที่
รู้จักของประชาชนและผู้ประกอบการประมง รวมทั้งมีอาคารส านักงานและคอนโดมิเนียมทั้งที่สร้างแล้วเสร็จและอยู่
ระหว่างการก่อสร้างจ านวนมาก จึงสามารถพัฒนาทั้งในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวตามแนวคิดของโครงการฯ ที่เน้น
ความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล และมีความเหมาะสมด้านกายภาพของสถานที่ตั้ง โดยเมื่อพัฒนา
ส าเร็จตามเป้าหมายจะสามารถลดปัญหาการส่งออกสัตว์น้ าที่ไม่ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมงด้วยศูนย์บริการการส่งออก ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) ซึ่งให้บริการทั้งด้านการตรวจรับรองคุณภาพและกระบวนการด้านพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ ในด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้พัฒนาระบบให้มีคุณภาพ มีการออกแบบการก่อสร้างอาคารและระบบบ าบัดขยะและน้ า
เสียที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
   ทั้งนี้ จากการประสานเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลาเพ่ิมเติม ได้รับแจ้งว่าในขั้นตอนต่อไปจะต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอโครงการนี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

ต่างประเทศ 
8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี  2562 หาก
มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้กระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค  
ประจ าปี 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ จะมีการรับรอง (ไม่มีการลงนาม) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 25) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ เมอืงบีนญา  เดล มาร์ สาธารณรัฐชิลี   โดยมี
สาระส าคัญภายใต้หัวข้อหลัก คือ เชื่อมโยงประชาชนเพ่ือสร้างอนาคต  โดยประเด็นที่เอเปคให้ความส าคัญได้แก่ 
(1) สตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม เช่น สนับสนุนแผนการท างานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งเสริมMSMEs ไปสู่ตลาดโลก และ     
การอ านวยความสะดวกทางการค้าการจัดหาตลาดใหม่ เป็นต้น (2) สังคมดิจิทัล เช่น การด าเนินการตามแผนงาน
อิ น เท อ ร์ เน็ ต แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล ข อ ง เอ เป ค  โด ย ส่ ง เส ริ ม ก า ร เค ลื่ อ น ย้ า ย ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เส รี                                            
เป็นต้น  (3)  การบูรณาการ 4.0เช่น พยายามลดผลกระทบที่ เป็นอุปสรรคต่อผลิตภาพและการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะส าหรับ MSMEs โดยเน้นการลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี และ (4) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เช่น การสนับสนุน
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การท างานภายใต้องค์การการค้าโลกในการป้องกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการท าประมงเกินศักยภาพและการ
ท าประมงเกิดขนาด เป็นต้น รวมทั้งประเด็นเป้าหมายการเพ่ิมระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคและ
เอเปคกับองค์การการค้าโลก ซึ่งยืนยันถึงความส าคัญของการมีระบบการค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ยึดกฎเกณฑ์ 
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืนและความเข้มแข็งขององค์การการค้าโลก 
ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ครั้งนี้ เช่น ได้ร่วมก าหนด
ทิศทางความร่วมมือและการด าเนินงานของเอเปค การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเขต
เศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน รวมถึงอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
เพ่ือยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเตรียมความพร้อมไปสู่การเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก 
รวมถึงการยืนยันถึงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีท่ียึดถึงกฎเกณฑ์และมีความโปร่งใส ซึ่งจะช่วย
ให้ระบบการค้าโลกมีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้ 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนส านักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการจัดท าระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนส านักเลขาธิการอาเซียน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) (RCEP Secured Online Platform) ส าหรับ 2 ปีแรก (2562 - 2563) จากเดิม
จ านวน 1,625 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 53,625 บาท) เป็นจ านวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 64,300 บาท) 
(คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.15 บาท) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ส าหรับภาระ
งบประมาณที่จะเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นล าดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ 
ไป เห็นควรให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
10. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB)  และ Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB)  และ Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                
(สกพอ.) เสนอ โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่าง MOU เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และ
นโยบายของประเทศไทย ให้ สกพอ. สามารถพิจารณาด าเนินการ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้ง  และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น             
ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย   
  สาระส าคัญ 
  1. เนื้อหาโดยสรุปของร่าง MOU ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB)  และ 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  ประกอบด้วยกรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพ่ือผลักดัน
โครงการลงทุนของญี่ปุ่นและจีนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  โดย สกพอ. จะจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการลงทุนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ EEC  และประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ CDB  และ JBIC  
จะเป็นผู้ชักจูงและให้การสนับสนุนด้านการเงินกับภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
EEC  ตามล าดับ โดยจะให้ความส าคัญกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอันดับแรก  
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  2. ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB)  และ 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)   จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันโครงการลงทุนในพ้ืนที่ 
EEC เพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยร่าง
บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยให้ สกพอ. สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของ CDB และ JBIC  ใน
การชักจูงบริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่มีศักยภาพให้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ EEC และจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยด้วย นอกจากนี้  ร่างบันทึกความเข้าใจได้ก าหนดให้มีการ
ประสานงานระหว่าง 3 ฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพ่ือผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่  EEC  โดย
บริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
11.  เรื่อง  การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งท่ี 34  

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562  
(ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 26 ในวันที่ 16 พฤษ ภาคม 2562 ที่ประชุม            
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามล าดับ ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยน
ถ้อยค าของร่างแถลงการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการ
รับรองหรือเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงวัฒนธรรมสามารถด าเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  และอนุมัติให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นหั วหน้าคณะผู้แทนไทย
และประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้น า
อาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader' s Statement on the ASEAN Cultural 
Year 2019) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนว่า
ด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) 
ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

 สาระส าคัญ 
 ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระส าคัญในการแสดง

ความเห็นขอบการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 
ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยจะส่งเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพ
ในความหลากหลายและเพ่ิมพูนความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ
นานาชาติในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก าหนด
น าเสนอวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบต่างๆรวมถึงส่งเสริมให้ประเทศคู่เจรจา (Dialogue partners) และภาคี
ภายนอก (External parties) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ตลอดจน
สนับสนุนการท างานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมใน
ประเทศคู่เจรจา 
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12. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21  โดยหากมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หลังจากนั้นให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป พร้อมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ 21 ร่วมรับรองเอกสาร ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 
  สาระส าคัญ  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณารับรองร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะผู้แทน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง และร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี
อาเซียน ส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีสาระส าคัญ  
  ร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือน
ติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง  1) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามและความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ต่างๆภายในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของติมอร์-เลสเต โดยการทบทวนนโยบายระดับชาติ กฎหมาย 
กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อริเริ่มต่างๆรวมถึงรับทราบแผนการด าเนินการ วัตถุประสงค์และหลักการของติมอร์-
เลสเต ในการเป็นสมาชิกอาเซียน 2) เพ่ือเพ่ิมพูนความพึงพอใจ ความเข้าใจ และความตะหนักรู้ของติมอร์-เลสเต 
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและค่านิยมอาเซียน รวมถึงพันธกรณีและความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อติมอร์-เลสเต เป็นประเทศ
สมาชิกอาเซียน  3) เพ่ือทบทวนขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรและทรัพยากรต่างๆ ของติมอร์-เลสเต ใน
การบรรลุเป้าหมายของอาเซียนและข้อผูกพันต่างๆ  ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ตลอดจน
ความสามารถในการด าเนินการตามข้อผูกพันต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน 4) เพ่ือหารือถึงโอกาสและความ
ท้าทายในการด าเนินการตามตราสารและข้อผูกพันของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 5 ) เพ่ือระบุการ
เสริมสร้างขีดความสามารถและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการท่ีจ าเป็นต่อการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ             
ก้าวไกลยั่งยืน” พร้อมให้การสนับสนุนประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์ส าหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่
ประเทศไทยผลักดัน ซึ่งหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่งคงของมนุษย์ส าหรับอนาคต 
การส่งเสริมความเชื่อมโยงภาคประชาชนและหุ้นส่วนความร่วมมือและส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค พร้อมให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์  

 ทั้งนี้ การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีก าหนดจัดขึ้นใน             
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพและนวัตกรรม 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
เพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในข้อตกลง
การจัดตั้งศูนย์ฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าหรือประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญของข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ ฯ ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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สาระส าคัญ 
          การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมจะเป็นผลงานหนึ่งที่เป็นรูปธรรม 
ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นศูนย์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะ
สนับสนุนนโยบายผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและการด าเนินการให้เกิดผล เสริมสร้างศักยภาพและอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ หรือหุ้นส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุการมีผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพในอาเซียน  โดยในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Informal ASEAN Breakfast ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2562 และได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยจะลงนามในเอกสารความตกลงฯ ในระหว่างการประชุม เพ่ือแสดงความ
มุ่งม่ันและความพร้อมของไทยในการจัดตั้งศูนย์ 
 

แต่งตั้ง 
14.  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้   
    1. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 ส านักงบประมาณ 
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่                 
2 พฤศจิกายน 2561   
   2. นายอนันต์ แก้วก าเนิด ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ 
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่                
5 พฤศจิกายน 2561    
   3. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ ผู้อ านวยการกองนโยบายงบประมาณ ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง 
ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561    
   4. นายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส านัก
งบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561    
   5. หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์  ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
เชี่ยวชาญ) ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านัก
งบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
  ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอการด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เดิม) ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของ
ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และส านักงานปรมาณู เพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายสุชาติ สินรัตน์             
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป            
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายสุทธิ สุโกศล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน        
ส านักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่ง           
ที่ว่าง 
 
18. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบ
แห่งประเทศไทย แทนผู้ที่ลาออกและผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จ านวน 3 คน 
ดังนี้  
   1. พลต ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล   
   2. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ แทน พลต ารวจเอก รชต เย็นทรวง  
   3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
กรรมการ แทน นายยุทธนา หยิมการุณ  
   ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีพลต ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ และ
นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามล าดับ และให้
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว   
 
19. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
   คณ ะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบตามที่ ส านั ก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอมอบหมายให้                         
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ ดังนี้  
   1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ ดังนี้    
    1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
    1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์   
    1.3 นายวิษณุ เครืองาม   
   2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอ านาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน  
 



 

 

 

14 

20. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  105 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  105 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนกัน 

ตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น  

เพ่ือให้การมอบหมายและมอบอ านาจเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินในปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 42  
มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560  และนายกรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 จึงมีค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
 1.3 นายวิษณุ เครืองาม 
 2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอ านาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนที่ 2  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทนกัน 
  ใน ก รณี ที่ ร อ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี ท่ าน ใด ท่ าน ห นึ่ ง ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ อ าจ ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ได้  
ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามล าดับ ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามล าดับ 

    1 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ   1.  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 

  2.  นายวิษณุ  เครืองาม 
2 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์   1.  นายวิษณุ  เครืองาม 

    2.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
3 นายวิษณุ  เครืองาม   1.  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 

    2.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

  
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
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21. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่ 106 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  106/2562 เรื่อง  มอบหมายและ                
มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ ได้ มี ค าสั่ งส านั กนายกรั ฐมนตรี  ที่  323/2560 เรื่ อง มอบหมายและมอบอ านาจ ให้                            
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  33/2562 เรื่อง ปรับปรุงค าสั่ งมอบหมายและมอบอ านาจให้                          
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์                
พ.ศ. 2562 นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี จึงมี
ค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
33/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมีค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหาร
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และก ากับดูแลแทน
นายกรัฐมนตรี ส าหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1  นิยาม 
  ในค าสั่งนี้ 
  “ก ากับการบริหารราชการ” หมายความว่า  ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอ านาจสั่งให้ส่วนราชการ
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจน
อนุมัติให้น าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการ
มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง  ๆ ของส่วนราชการ
ในก ากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่า  สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือด าเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “ก ากับดูแล”  หมายความว่า ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของ
รัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่
ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการ 

 
ส่วนที ่2 

 1. รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
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    1.1.1 กระทรวงกลาโหม  
    1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  1.1.3 กระทรวงมหาดไทย 
  1.1.4 กระทรวงแรงงาน 
 1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.2.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    1.2.2 ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 1.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.3.1 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
    1.3.2 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
    1.3.3 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.4 การมอบหมายให้ก ากับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้ 
  - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 1.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4  ยกเว้น 
  1.5.1 เรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 
  1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ ์
  1.5.3 การแต่งตั้ง ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ข้าราชการต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศ กงสุล และ
กรรมการที่มีต าแหน่งหน้าที่ส าคัญ 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ต ารวจ ชั้นนายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์  และการ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
  1.5.7  เรื่องส าคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 

2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    2.1.1 กระทรวงการคลัง 
  2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  2.1.3  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    2.1.5 กระทรวงคมนาคม 
    2.1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม 
    2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    2.1.9 กระทรวงพลังงาน 
    2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ     
  2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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 2.2  การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  2.2.1    ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.2.2  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2.3  การมอบหมายและมอบอ านาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  -    กรมประชาสัมพันธ์ 
 2.4  การมอบหมายให้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 
  - บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 2.5  การมอบหมายให้ก ากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  2.5.1 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2.5.2 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
   (องค์การมหาชน) 
    2.5.3 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

  (องค์การมหาชน) 
   2.5.4 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
  2.5.5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  2.5.6 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  2.5.7 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
   (องค์การมหาชน)    
 2.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.5  ยกเว้นการด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 
- ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที ่4 
  3.    รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  3.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  3.1.2 กระทรวงยุติธรรม 
  3.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.1.4   กระทรวงสาธารณสุข 
  3.1.5 กรมประชาสัมพันธ์ 
  3.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    3.2.1 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
    3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
   3.2.3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

  3.2.4 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  3.2.5 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  3.2.6 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

    3.2.7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  3.2.8 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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 3.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    3.3.1 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  3.3.2 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
 3.4 การมอบหมายให้ก ากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    3.4.1 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
    3.4.2 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
    3.4.3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 3.5   การด าเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอ านาจให้พนักงานอัยการด าเนินคดีปกครอง
กรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี 
 3.6  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 - ข้อ 3.4 ยกเว้นการด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - 
ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนที ่5 

  4.   รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ย่อมมีอ านาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเก่ียวกับเรื่องของหน่วยงานนั้น ๆ  ดังนี้ 
  4.1 การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
  4.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ  ยกเว้น เป็นเรื่องระดับ
ผู้น ารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
  4.3 การ ให้ ค วาม เห็ น ชอบ ในการรับ เค รื่ อ งราช อิส ริ ย าภ รณ์ ห รื อ เห รี ยญ ตรา                 
จากต่างประเทศ 
  4.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 5. รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอ านาจสั่งการเกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ  
 6.  ร าช ก า ร ที่ ร อ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย แ ล ะ ม อ บ อ า น าจ ต าม ค า สั่ ง นี้                             
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ก ากับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรง ให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 7. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 8.   ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ ให้รอง
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน  
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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22. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่107 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม                
พ.ศ.2560 ที่ 18/2561 เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ                     
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ 145/2561 เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ 
67/2562 เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                 
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 และที่ 74/2562 เรื่อง มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น 
  เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอ านาจตามความ                  
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ 18/2561 ลง
วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ 67/2562 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562 และ ที่ 74/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 ก า รม อ บ ห ม ายแ ล ะม อ บ อ า น าจ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะธ าน ก ร รม ก า ร                        
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ   
  1.1.2  คณะกรรมการอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  1.1.3 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  

1.1.4 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
1.1.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
1.1.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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1.1.7 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ 
 ปราบปราม การค้ามนุษย ์  
1.1.8 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
1.1.9 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งแห่งชาติ 
1.1.11 คณะกรรมการก าลังพลส ารอง 

  1.1.12 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  1.1.13 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  1.1.14 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
  1.1.15 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  1.1.16 สภาลูกเสือไทย 
 1.2 การมอบหมายและมอบอ าน าจให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ รองประธานกรรมการ                           
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
 1.3 ก า รม อ บ ห ม าย แ ล ะม อ บ อ า น าจ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ าน ก ร รม ก า ร                          
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

1.3.1 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
1.3.2 คณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

  1.3.3 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ื อเสริมความมั่ นคง               
ของชาติ 

1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ 
1.3.5 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
1.3.6 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
1.3.8  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.3.9 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
1.3.11 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ  
1.3.13 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น

สายสะพาย 
1.3.14 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1.3.15 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
1.3.16 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

  1.3.17 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
  1.3.18 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 
 1.4 การมอบหมายและมอบอ านาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่รองประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
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1.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
1.4.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 2 
  
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 ก า รม อ บ ห ม า ย แ ล ะม อ บ อ า น าจ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ า น ก รรม ก า ร                          
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

2.1.1  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
  2.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  2.1.3 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
2.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 

  2.1.5 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
2.1.6 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
2.1.7 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
2.1.8 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
2.1.9 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    2.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ  ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้  

2.2.1 คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 
   2.2.2  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

2.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด าเนิน 
2.2.4 คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
2.2.5 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
2.2.6 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
2.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
2.2.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ

ประเทศ 
2.2.9 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ          

ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.2.10 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
2.2.11 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 

    2.2.12 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ      
    2.3 การมอบหมายและมอบอ าน าจให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ รองประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.3.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ  
  2.3.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2.3.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
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  2.3.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง 
   ประเทศ 

  2.3.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 3 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

3.1.1  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.2 คณะกรรมการกฤษฎีกา 

  3.1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  3.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

3.1.5 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
  3.1.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  3.1.7 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  3.1.8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

3.1.9 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
3.1.10 คณะกรรมการคดีพิเศษ 
3.1.11 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ    
3.1.12  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
3.1.13 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
3.1.14 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
3.1.15 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
3.1.16 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
3.1.17 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ   
3.1.18 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
3.1.19 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
3.1.20 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
3.1.21 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
3.1.22 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

  3.1.23  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  3.1.24  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  3.1.25  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  3.1.26  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
  3.1.27  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  3.1.28  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบต าแหน่ง 

 3.2 การมอบหมายและมอบอ าน าจ ให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ รองประธานกรรมการ                      
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  3.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  3.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย ์
  3.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
  3.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาต ิ
  3.2.6 อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
  3.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้    

3.3.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  3.3.2  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 

3.3.3 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
3.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

  3.3.5  คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
3.3.6 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
3.3.7  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
3.3.8 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
3.3.9 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
3.3.10 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
3.3.11 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
3.3.12 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
3.3.13 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
3.3.14 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
3.3.15 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

     3.3.16 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
  3.3.17 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 
  3.3.18 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3.3.19 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

3.3.20 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยส านักนายกรัฐมนตรี  
3.3.21  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
 3.3.22   คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
 3.3.23 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              

ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  
3.3.24 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 3.4 การมอบหมายและมอบอ าน าจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่รองประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน 
3.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  
 3.4.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 3.5   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ               
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 



 

 

 

24 

  - กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชด าเนิน  
                  

ส่วนที่ 4 
 4. ให้ รองนายกรัฐมนตรีที่ สั่ งและปฏิบัติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่ วนราชการใด                   
เป็นประธาน อ.ก.พ. ท าหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ .ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรี ให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน 
 5.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจแล้ว ให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 6. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในค าสั่งนี้ พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หาก
เห็นว่าหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยการยกเลิก   หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจ
อย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผล
การพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าขึ้นใหม่ต่อ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็น
ด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
23. เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการ                                          
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรีที่  108 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้              
รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
     ตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2561 นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และค าสั่ง   ส านักนายกรัฐมนตรี  ที่ 221/2561 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่การตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่   10 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีจึงมีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 

1.  พื้นที่ 
   1.1  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคกลาง ดังนี้ 
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1) เขตตรวจราชการที่ 1 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  

2) เขตตรวจราชการที่  2  ของส านั กนายกรั ฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวั ด                
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 

 
3) เขตตรวจราชการที่ 3 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง

ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  
4) เขตตรวจราชการที่ 4 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง

ต อ น ล่ า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์  จั ง ห วั ด เพ ช ร บุ รี  จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส งค ร า ม  
และจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 1 .2  รองน ายกรั ฐมน ตรี  (น าย ส ม คิ ด   จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ ) ก ากั บ และติ ดตาม 
การปฏิบัติราชการภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
 1) เขตตรวจราชการที่  8  ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวัด  
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง    
       2) เขตตรวจราชการที่  9  ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวัด      
ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้ วย  จั งหวัดจันทบุ รี  จั งหวัดตราด จั งหวัดนครนายก จั งหวัดปราจีนบุ รี  
และจังหวัดสระแก้ว 

     3) เขตตรวจราชการที่  10 ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด  
ภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เห นื อตอน บ น  1  ป ระกอบ ด้ วย  จั งห วั ดบึ งก าฬ  จั งหวั ด เลย จั งหวั ดหนองคาย                    
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี  

  4) เขตตรวจราชการที่  11 ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวัด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  

  5) เขตตรวจราชการที่  12 ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

 6) เขตตรวจราชการที่ 13 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
  
     7) เขตตรวจราชการที่ 14 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ  และจังหวัด
อุบลราชธานี 
 
    1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคใต้ 
ภาคใต้ชายแดน และภาคเหนือ ดังนี้ 

 1) เขตตรวจราชการที่ 5 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง            
อ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา  

 2) เขตตรวจราชการที่ 6 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง             
อันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 
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 3) เขตตรวจราชการที่ 7 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
   4) เขตตรวจราชการที่ 15 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน  
   5) เขตตรวจราชการที่ 16 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 
   6) เขตตรวจราชการที่ 17 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ต อ น ล่ า ง  1  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ต า ก  จั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก  จั งห วั ด เพ ช ร บู ร ณ์  จั ง ห วั ด สุ โข ทั ย  
และจังหวัดอุตรดิตถ์   
   7) เขตตรวจราชการที่ 18 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
 2.  การก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามค าสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบด้วย 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
อันเนื่องจากการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนที่ในความรับผิดชอบต่อ
นายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจ าเป็น
เร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป  
 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ ยวข้อง
เสนอข้อมูล อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ด้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จาก
งบประมาณของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
24. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่109 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)             
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พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 จึงมีค าสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   (นายพิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน์)  
ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 -  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  2.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร  
 ภาคประชาสังคม 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
………………….. 
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